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 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 .سم

 ..ت الباب..لصطالب: ما خ
 العمرى؟

الدمشقي  "عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا ": -هللا تعالى رحمه-يقول اإلمام 
ل يسأ سمع مكحولا  عبد الرحمن بن القاسم بن محمد "عن العمرى  "يسأل القاسم بن محمد بن أبي بكر اإلمام

ت الناس إل وهم على وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد: ما أدرك" أباه القاسم بن محمد عن العمرى 
له أن يرجع فيها، هي لك مدة عمرك ليس له أن قال: هي لك ولعقبك ليس  "شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا

 فيما أعطوا.و قبل موته، الناس على شروطهم، ما أدركت الناس إل شروطهم  يرجع
أعمرها إذا لم يقل: هي لك  وعلى ذلك األمر عندنا أن العمرى ترجع للذي يقول: قال يحيى: سمعت مالكاا "

نما قال: هي لك مدة عمرك، فإنه إذا مات ترجع إلى صاحبها   ."ولعقبك، وا 
حدثني مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت ": -رحمه هللا-قال 

أخته حفصة أم المؤمنين يعني عبد هللا بن عمر ورث من  "حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت
عليه الصالة -، يعني دارها التي كانت في عهد النبي -عليه الصالة والسالم-دارها، التي آلت إليها بعد النبي 

عليه -يعني هل عرف أن أمهات المؤمنين خرجن من بيوتهن بعد وفاته  ؟بعده أو أنها اشترت داراا  ،-والسالم
 ؟-الصالة والسالم

 ...لنبي.طالب: ما هي بدار ا
 "ورث من حفصة بنت عمر دارها" ليس لها وارث غير أخيها عبد هللا، و همما ملكت ،يعني غير الدار التي تسكنها
يعني أعمرتها مدة  "قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت قال: وكانت حفصة" رضي هللا عنهم وأرضاهم

العمرى ترجع للذي أعمرها إذا لم  "رأى أنه لهو  ،فلما توفيت بنت زيد قبض عبد هللا بن عمر المسكن" عمرها
 ر.لك ولعقبك، وهي أسكنتها مدة عمرها فقط، فلما ماتت رجعت، وهنا رجعت إلى الوارث ل إلى المعم   :يقل

 أحسن هللا إليك.
 اللقطة في القضاء :باب

رضي هللا - يالجهن خالد بن زيد عن المنبعث مولى يزيد عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك حدثني
 عفاصها اعرف)) :فقال ،اللقطة عن فسأله -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول إلى رجل جاء: قال أنه -عنه

ل صاحبها جاء فإن ،سنة عرفها ثم ،ووكاءها  لك هي)) :قال ؟هللا رسول يا الغنم فضالة :قال ((بها فشأنك وا 



 ،الشجر وتأكل ،الماء ترد ،وحذاؤها سقاؤها معها ،ولها لك ما)) :قال ؟اإلبل فضالة :قال ((للذئب أو ألخيك أو
 .((ربها يلقاها حتى

 قوم منزل نزل أنه أخبره أباه أن الجهني بدر بن هللا عبد بن معاوية عن موسى بن أيوب عن مالك وحدثني
 :رعم له فقال، -رضي هللا عنه- الخطاب بن لعمر فذكرها ،ديناراا  ثمانون  فيها صرة فوجد ،الشام بطريق
 .بها فشأنك السنة مضت فإذا ،سنة ماالش من يأتي من لكل واذكرها ،المساجد أبواب على عرفها

 ترى  فماذا ،لقطة وجدت إني :له فقال عمر بن هللا عبد إلى فجاء ،لقطة وجد رجلا  أن نافع عن مالك وحدثني
 أن آمرك ل :هللا عبد فقال ،علتف قد :قال ،زد :قال ،فعلت قد :قال ،عرفها :عمر بن هللا عبد له فقال ؟فيها

 .تأخذها لم شئت ولو ،تأكلها
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب: القضاء في اللقطة
مز، واللقطة الواللقطة بضم الالم وفتح القاف، واألصل في هذا الوزن أنه للفاعل، كالهمزة واللمزة، الهامز وال

ألن الفتح إنما هو  طة؛وقال: األصل التسكين، اللق   ،ا بهذاالالقط، ووهم بعضهم من ضبطه األصل فيها أنه
ن كان الشتراك في أن كال منهما ملقوط  ،وليس للملقوط الملتقط ،لالقط وهناك فرق بين اللقطة وبين اللقيط، وا 

 ول من ينتسب ،يرمى في مكان بحيث ل يعرف أبوه ،وملتقط، إل أن هذا اللقيط في الولد الذي ل يعرف أبوه
يخافون أن بحيث  ،، أو تضيق بوالديه الدنيا ذرعاا ، إنما هو ولد زنا مثالا ه، وفي الغالب أنه يكون لغير رشدةإلي

ولد  أو ، سواء كان الولد ولد رشدةيموت من الجوع إذا مكث عندهم، ول شك أن مثل هذه التصرفات محرمة
جنى عليه  ،يرها، ول جناية منه إنما جني عليهألنه نفس لها من الحقوق ما لغ زنية، ل يجوز أن يرمى بحال؛
وقد حكم  ،فعلى هذا ل يجوز العتداء عليه بحال، ومن تعرض له أو قتله ،من أوجده بطريقة غير شرعية

واألمتعة واألعيان التي ينتفع موال األأما اللقطة فهي ما يوجد من  ،ففيه ما في قتل المسلم، هذا اللقيط ،بإسالمه
كان من بني ما ضوال، فهذا تفريق عرفي شرعي بين هذه األمور، ف :د من بهيمة األنعام يقال لهبها، وما يوج

أو الغنم أو البقر، يقال آدم يقال له: لقيط، ومن كان من اإلبل فهو ضال، ضالة اإلبل، ضالة الغنم، من اإلبل 
  .فيلتقط فهو لقطةضل يعني يضيع، ألنه يضل، بمعنى أنه يتيه بنفسه، وأما غيره في   له: ضال؛

 ربيعة الرأي شيخ اإلمام مالك  "حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن": -رحمه هللا-قال 
 ؟نعم "عن يزيد مولى المنبعث"

 طالب:.......
 الشيء الذي يلتقط.

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب: هذا لغة.
 .وشرعاا  إيه لغة وعرفاا 

 ؟اللقيط طالب: شو شرعاا 



يعني في األحكام التفصيلية يأتي هذا، إذا كان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس  ،ام التفصيليةاألحك هذه ،إيه
 دخل في األحكام، إذا كان ل تلتفت إليه همة أوساط الناس، فإنه ل يدخل في هذه األحكام.

-اه النبي المضطجع، فسم :كان اسمه "عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعثأبي حدثني مالك عن ربيعة بن "
عليه هللا صلى -أنه قال: جاء رجل إلى رسول هللا  "عن زيد بن خالد الجهني المنبعث -عليه الصالة والسالم

أنه أعرابي،  :وفي بعض الروايات ما يدل على أنه بالل، لكن يبعد هذا أنه جاء في رواية أصح منها "-وسلم
 وجاء ما يدل على أنه من جهينة، من جماعة زيد بن خالد.

 يعني ما حكمها؟ وماذا يصنع بها؟  "له عن اللقطةفسأ -صلى هللا عليه وسلم-جاء رجل إلى رسول هللا "
الحبل  ((ها))ووكاء، فيهتوضع يعني الوعاء الكيس الذي  "((اعرف عفاصها)): -عليه الصلة والسلم-فقال "

أبواب وعند بها سنة، في المجامع الذي يربط به الكيس، هذا هو الوكاء، ثم عرفها سنة، يعني ابحث عن صاح
المساجد، تقول: من ضاع له كذا، بحيث ل يعرف، بحيث يدعيها غير صاحبها، من ضاع له شيء من المال 

من يغلب على الظن أنها له، أعطيها بدون بينة، ومن أهل العلم  دقيقاا  فإذا وصف وصفاا  ،أو شيء من المتاع
 ،بدقة فر على الحافر، قد يصفهاألنه كما يقولون قد يقع الحا ؛في أن يعرفإقامة البينة، ل يك يرى أنه ل بد من

ن كانت الدعاوى ل بد أن  ،، والنادر ل حكم له، فليس فيه ذكر للبينةوهي ليست له، لكن هذا نادر، نادر جداا  وا 
بنته، أو جاء تكون مقرونة بالبينات، هذا هو األصل، لكن إذا عرفها بدقة، لو جاء شخص قد أضاع ولده أو 

ثم  ..،ل يعرف أباه ول يعرف ،طفل رضيع، في الثانية أو في الثالثة من عمره ،أكثر من شخص، وولد صغير
فيه أثر في بطنه أو في ظهره، ثم  :ثم وصفه أحدهم بوصف يخفى على غيره، لو قالادعاه أكثر من واحد، 

 ؟كشف ووجد كما هو، هل يكفي مثل هذا أو ل يكفي؟ نعم
 :.......طالب

ثم أرسله،  ،واطلع على ما في جسده ،قرينة مرجحة، لكن ل يقطع بها، لماذا؟ ألنه يحتمل أنه رآه قبل ذلك
ويفتح  ،ليدعي هذه الدعوى المقرونة بما يؤيدها، احتمال قائم، لكن هل يفعل مثل هذا في األموال، أنه يجد مال

، بحيث إذا جاء أحد يأخذه ف ثم يرميه، ويرقبه من بعيدويضبط األرقام والوكاء والعصا ،ويكتب العدد ،الكيس
 ل ما يكفي؟ا  قال: هذا مالي، ثم يسرد جميع ما يدل على اختصاصه به، يكفي هذا و 

 طالب: ما يحتاج هذا....
 يأخذها مباشرة.

 طالب: يأخذها مباشرة.
رآه شخص يأخذها وادعاها يعني ببينة واضحة، يعني لو أخذها وقد  ،ل هو يريد أن يأخذها بحق مثل الشمس

، في كيس كذا ،مقدراه كذا ويقول: أنا أضعت مالا  ،ن هذا أخذ لقطة غير كونه يأتي إلى الملتقط: إوقال ،عليها
 ه كذا ووكاؤه كذا، ل يتردد أحد في أنه يملكه، على كل حال.اصفوفي ع

 طالب:.......
 لكنه متصور يعني.

 طالب:.......



، وهو ليس عنده من الورع ما يمنعه خص رأى مال، وليكن في المسجد الحرام مثالا هاه، لكنه متصور، يعني ش
ورأى الكيس وعده وكتب األرقام إل إذا كان فيه ما يكذب دعواه، ولو جاء باألرقام،  ،من هذا، فجاء وفتح المال

طاقة، هذه الدعوة وهذا كذا، فوجدنا ب ،وهذا كيس ،وقال: هذا مالي وهذه أرقامه ،وجدنا بطاقة صاحب المال
فعلى اإلنسان ل سيما مع فساد  ،ت متصورة ومتوقعةالتفصيالما يكذبها، وعلى كل حال مثل هذه مقرونة ب

 ، فعليه أن يتحرى أكثر.الزمان وأهله أن يتحرى أكثر
 "((ها))اعرف عصافها ووكاءفسأله عن اللقطة، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-جاء رجل إلى رسول هللا "

 ،في محافل الناس، في أماكن اجتماعهم ،في المجامع ((ثم عرفها سنة)) الوعاء والحبل الذي يربط به اعرف
ويقوم مقام ذلك في هذه األيام الصحف، يعني لو وما أشبه ذلك،  ،وما قرب من موارد المياه ،في أبواب الجوامع

 .ثم عرف ،إذا جاءه من يدعيه يختبره، اعرف وجده، ثم بعد ذلك أو متاعاا  أعلن في وسائل اإلعالم أنه لديه مالا 
منهم  ((هاءثم اعرف عفاصها ووكا ،عرفها سنة))وجاء العكس:  ((ثم عرفها سنة ،ها))اعرف عفاصها ووكاء

ما يضر، المقصود  ا أو هذاسواء عرف أو عرف قبل هذ ،هذه بمعنى الواو، ل تفيد ترتيب (ثم)من يقول: إن 
ثم  ؟وما وكاؤه ؟قال: صفه لي، ما عفاصه ،عندي مال :وقال ،حتى لو ما عرف أنه ل بد من األمرين، يعني

وأراد أن يتملكها يتعرف فيما بعد، فهل التعرف  ،رجع إليه وتأكد، نعم، فيكون معرفتها إذا لم يأت أحد خالل سنة
 بمعنى الواو. (ثم)جاء هذا وهذا، فمنهم من يقول: إن  ؟قبل التعريف أو العكس

 لو أعلن بالصحف اإلعلن على من؟ إذا جاء صاحبها من يدفع قيمته؟ هللا إليك:طالب: أحسن 
 وين؟
 غ من المال من يدفع قيمة اإلعلن... أو وجدت مبلشنطة بها قروش لب: لو أعلن بالصحف أنه ضايعةطا

 ؟...هل صاحبه
و أخذ شيء مما له نفقه، لواإلعالن ل يضر بالمال يرجع على صاحبه، إيه، كما  ،إذا أعلن بنية الرجوع ،ل

  ال، وأنفق عليه بنية الرجوع يرجع.على ما سيأتي في الضو 
 طالب:.......

 ((ها وعفاصها، ثم اعرف وكاءعرفها سنة)) :وضعها في مكان بحيث ل تختلط؛ ألنه جاء نص صحيحل إذا 
مثلها، لكن إذا كان التعرف من الدهر تعيد إليه  يعني عند إرادتك التصرف فيها، بحيث إذا جاء صاحبها يوماا 

  صاحبها. بعد التعريف سنة، وعند إرادة التصرف ما الفائدة في معرفة العفاص والوكاء؟ إنما هو لمجرد اختبار
ل فشأنك بها)) ل فشأنك بها)) ...يغريه بها، منصوب على ((فإن جاء صاحبها وا  يعني تصرف فيها، وجاء  ((وا 

 من الدهر فإنه يدفعها إليه. مان، بحيث لو جاء صاحبها يوماا ما يدل على أن هذا التصرف مع الض
 طالب:.......

 إغراء.
هي لك أو ألخيك )) قال:" ضل عن صاحبه أو خروف ز أو شاة أو تيسنع "قال: فضالة الغنم يا رسول هللا؟"

، فإذا وجدها بعيدة لا ألنه ل يحمي نفسه من صغار السباع، ول يقوم بما تقوم به حياته بنفسه استقال "((أو للذئب
يره من الناس، غ ،أو يأخذها أخوه ،وفي حكمه بقية السباع ،عن أهلها، وخشي عليها من التلف بأن يأكلها الذئب



ويختلفون في ضمانها إذا جاء صاحبها، لكن ليس  "((هي لك أو ألخيك أو للذئب))قال: " فإنه له أن يأخذها
بحيث  ،لقريبة من أهلها التي يغلب على الظن أن أهلها قريبون منهامعنى هذا أنه يتتبع أمثال هذه الضوال ا

  تتلف، ليس أن يتربص بها مثل هذا. يتمكنون من الحصول عليها ووجودها قبل أن
هل يضمن أو ل يضمن؟ اقترانه بالذئب، الذئب ل ضمان عليه، فكما أن الذئب ل  ((لك أو ألخيك أو للذئب))

عليه، وبهذا يقول بعض العلماء، ومنهم من يقول: يأكلها بنية الضمان، بحيث  ضمان عليه إذن هو ل ضمان
  .ا من األموال، فإنه يضمنهالو جاء صاحبها كغيره

 يعني المسلم. ((أو ألخيك))
 طالب:.... ول بعد سنة.

 ل، ل ما تحتاج سنة، تأكل أكثر من قيمتها خالل سنة.
 طالب:.......

  أخذ ما أعلفها ويدفعها له.لرجوع يوأنفق عليها بنية ا
صلى هللا -بعض الروايات: غضب النبي  "((؟ما لك ولها))قال:  ؟قال: فضالة اإلبل ((أو ألخيك أو للذئب))"

  .-عليه وسلم
سقاؤها بطنها، الذي يستوعب الماء الكثير، بحيث  ((دعها، معها سقاؤها وحذاؤها))وفي رواية:  ((ما لك ولها))

 ،ترد الماء)) ، وما أشبه ذلكأخفافها التي تقيها الشوك والحر والحصى :إلى ماء، وحذاؤها تبقى أيام ل تحتاج
يعني ما عليها خطر، تمتنع من صغار السباع، وتستطيع العيش األيام بما  ((وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها

يمكنها من شرب  وطول في الرقبة ما ،من ارتفاع وطول بحيث تتناول من األشجار ،-جل وعال-ركب فيها 
 أو األكل من الشجر العالي. ،الماء النازل

 ....طالب: ضمانها لسنة
 على كل حال المسألة مسألة غلبة ظن، متى ما جاء يعطى، غلبة ظن.

 طالب:.......
 وعرفه.

 .... صاحب المال..طالب: عرفه بأوصافه
 يتضرر الملتقط ضرراا  عود عليها، ل، أحياناا إذا كانت التركة قد قسمت فال يعود عليهم، إذا كانت التركة باقية ي

ثم يتصرف بها، ثم يأتي صاحبه بعد سنين واأللف كأنه مليون،  ،ألف ريال في كيس ، نعم، يجد لقطة مثالا بالغاا 
 قيمته مليون، فنقول: ادفع له ألف بالقيمة الماضية أو بالقيمة الحاضرة؟ األلف أحياناا  ؟األيام دولما هو 

 ن يا شيخ.طالب: كالديو
ألف، ما يزيد ول ينقص، وهذا كما لو نقصت، وصار  ،كالديون، عليه أن يعطي بقدرها ل زيادة ول نقصان، ألف

 األلف ما يسوى عشرة، نفس الشيء.
 طالب:.... خشي عليها اللصوص.

 .اا شديد اا غضب غضب -عليه الصالة والسالم-إذا خشي عليها اللصوص يبلغ عنها؛ ألن النبي 



 .......طالب:
 أو بوسيلة مناسبة بحيث ل يخالف النص، ل يلتقطها، إنما يسعى لحفظها بقدر إمكانه. ،ل هو يبلغ عنها

 ؟-عليه الصلة والسلم-طالب: سبب غضب النبي 
لك أو ))أن يستولي على أموال الناس التي ل تتلف، ما يتلف مثل الغنم  ألنه كأنه فهم من السائل أنه يريد

 صاحبها. ،هو يعرف السائل أن اإلبل إذا ضلت تعيش، حتى يلقاها ربهايحمي نفسه،  .....((لذئبألخيك أو ل
وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد هللا بن بدر الجهني أنه أباه أخبره أنه نزل منزل "قال: 

بن الخطاب، فقال له "فذكرها لعمر  يعني ذهب مبلغ كبير "قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون ديناراا 
فإذا مضت " يعني عرفها سنة "عمر: عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من أهل الشام سنة

 من الدهر. يعني تصرف فيها بنية الضمان لصاحبها، متى جاء يوماا  "السنة فشأنك بها
ماذا ترى ف بن عمر فقال له: إن وجدت لقطة فجاء إلى عبد هللا ،وجد لقطة وحدثني مالك عن نافع أن رجلا "

يعني عرفها األصل أن يعرفها سنة، فإذا كان  "فيها؟ فقال له عبد هللا بن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد
 ؟نعم ؟زد :عرفها سنة فما معنى قوله

 طالب:.......
، نعم؛ ألنه قد فعل من قبل، يعني هذا زدت "قال: زد، قال: قد فعلت" عرفتها "عرفها، قال: قد فعلت :قال له"

لو افترضنا أنه عرفها شهر ثم  ؟ل كيف عرف أنها زيادةا  أنه أكثر من سنة، أن الزيادة على السنة، و  يدل على
  ؟جاء لعبد هللا بن عمر قال: زد، قال: زدت، زدت على إيش؟ نعم

 طالب:........
  .عرفها شهر، قال: زدت على الشهر :ل، ما قال له

 طالب:........
ت أقل من إذا كان علت، ول ما فيه مزيد ومزيد عليهزد، قال: قد ف :ل، هذا يدل على أنه عرفها سنة، فقال له

 سنة.
 ... مرتين..طالب:

أمره بالزيادة، كأنه فهم من حاله التقصير في  ولو شئت لم تأخذها" ،مرك أن تأكلهافقال عبد هللا: ل آ" زاد
كما  "فقال: زد"غي أن تعرف به أو في المكان الذي ينب ،رفها كما ينبغي التعريف الشرعيالتعريف، يعني ما ع

جاء ثانية،  ((صل فإنك لم تصل))أمر المسيء، قال:  -عليه الصالة والسالم-أمر المسيء في صالته، النبي 
فقال عبد هللا: ل " يية، وهنا لم يعرف التعريف الشرعألنه لم يصل الصالة الشرع ((صل فإنك لم تصل))فقال: 

ألنك في  اصنع بها ما شئت؛ "قال: ل آمرك" هو يريد فتوى من ابن عمر أن يأكلها، فتوى  "آمرك أن تأكلها
 تركتها.يعني لو وجدتها و  ذها، فتلزم بأكلها، أنت من األصلبأخ األصل لست ملزماا 

 حتى لو غلب على ظنه..... طالب:
 م، فإذا كان األصل غير لزم، فالفرع غير لزم.هو في هذه الحالة محسن، لكن ل يلز 



أنه ل يلزمه أن يأخذها، بدليل النذر، اإلنسان ل  كون الملتقط ل يلزمه أن يلتقططالب: يعني ما يلزم من 
 يلزمه النذر، ولكن إذا نذر يوفي.

المسائل أن  ل هذا على خالف أصل جميع الفروع، النذر جاء على خالف األصل، معروف يعني، ومن أعجب
ما أنا متصرف، يلزم  ،تكون الوسيلة مكروهة والغاية واجبة، لكن هنا لو قال: أنا أريد أن أحتفظ بها مدة العمر

 بأكلها؟
 طالب:..... الحج والعمرة، فهو ل يلزمه ابتداء...

 ،عرفتها سنة يلزم بالتصرف؟ يقول: أنا ،اآلن هو لحظه هذا، الشرع يبيح له أن يتصرف، يقول: ما أنا متصرف
ل آمرك أن تأكلها، ول "يقول:  ؟، نقول: إل تتصرفسنة ثالثين ،ومستعد أعرفها عشرين سنة ،وزدت على ذلك
 ؟نعم "شئت لم تأخذها

 طالب: إذا عرفها سنة.
 من الدهر فتردها إليه. بنية الضمان، إن جاء صاحبها يوماا 

 طالب:.......
ألنه كلما الفرصة  ث، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر؛سبوع مرتين ثالأول األمر يومي لمدة أسبوع، ثم في األ

 تتضاءل في وجوده.
 طالب: يلزم الفور في التعريف بها.

 لئال يتفرق الناس. ؛إيه ل بد من تعريفها
 طالب:.......

 نعم.ثم في الثالث، وهكذا،  ،ثم في اليوم الثاني، يعرفها أول ما يلتقطها
 :أحسن هللا إليك

 اللقطة العبد استهلك في القضاء :باب
 في أجل الذي األجل تبلغ أن قبل فيستهلكها اللقطة يجد العبد في عندنا األمر مالكاا يقول: سمعت :يحيى قال

ما ،غلمه استهلك ما ثمن سيده يعطي أن إما ،رقبته في نهاإ :سنة وذلك اللقطة  ،غلمه إليهم يسلم أن وا 
ن  ،رقبته في تكن ولم ،به يتبع عليه ديناا  كانت استهلكها ثم ،اللقطة في أجل ذيال األجل يأتي حتى أمسكها وا 
 .شيء فيها سيده على يكن ولم

وله شيء من التصرف  ،العبد المملوك عند الجمهور أنه ل يملك ول يتصرف، وعند مالك أنه يملك بالتمليك
قبل  ،أو قبل الحول ،يها قبل أن يعرفهاأوسع مما له عند جمهور أهل العلم، فإذا وجد العبد لقطة فتصرف ف

 ألن اللقطة أحياناا  للقطة، هذا المال أو يدفع العبد؛السنة، ثم جاء صاحبها، فالسيد مخير بين أن يدفع هذه ا
تكون اللقطة أقل من قيمة العبد فيدفعها، إذا كان  يدفع العبد، وأحياناا  ،تكون أكثر من قيمة العبد، فيتضرر السيد

فليس على السيد شيء، لماذا حمل السيد في الصورة األولى دون  ،ا من قبل العبد بعد تمام السنةالتصرف فيه
الثانية؟ ألن تصرفه في الصورة الثانية شرعي، تصرفه في الصورة األولى غير شرعي، فعلى السيد أن يكفه عن 

على العبد  وتكون ديناا  ،عهدتهاتصرف فيها، فإن السيد يبرأ من  ،هذا التصرف، إذا عرفها سنة ثم استمتع بها



يملك أو متى عتق، وصار يملك على قول الجمهور، ولم تكن في رقبته لم تتبع  :وقلنا ،يتبع به متى حصله
نما دين في ذمته، ولم يكن ،رقبته  على سيده فيها شيء. وا 

 ... عند السيد..طالب:
  .عليه أن يحفظهمنه م، هو مستفيد ر الغالغنم مع ل ل العبد،  يد أن يحيط بما يتصرف فيهلكن على الس
 طالب:.......

 كما لو جنى، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 الضوال في القضاء :باب
 بعيراا  وجد أنه أخبره األنصاري  الضحاك بن ثابت أن يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك حدثني
 إنه :ثابت له فقال ،مرات ثلث يعرفه أن عمر فأمره -رضي هللا عنه- الخطاب بن لعمر ذكره ثم ،فعقله بالحرة

 .وجدته حيث أرسله :عمر له فقال ،ضيعتي عن شغلني قد
 وهو قال -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 .ضال فهو ضالة أخذ من :الكعبة إلى ظهره مسند

 إبلا  -رضي هللا عنه- الخطاب بن عمر زمان في اإلبل ضوال انتك: يقول شهاب ابن سمع أنه مالك وحدثني
 ،تباع ثم ،بتعريفها أمر -رضي هللا عنه- عفان بن عثمان زمان كان إذا حتى ،أحد يمسها ل تناتج مؤبلة
 .ثمنها أعطي صاحبها جاء فإذا

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
  باب: القضاء في الضوال

في اإلبل والبقر والغنم،  ،فالضوال إنما هي في بهيمة األنعام ألموال غير بهيمة األنعامطة في اإذا كانت اللق
واإلبل والغنم جاء بيانها في النصوص، وأما بالنسبة للبقر فهل حكهما حكم اإلبل؟ أو حكمها حكم الغنم؟ شخص 

 ؟لك ولها نقول: دعها ما أو ؟وجد بقرة ضالة، في مكان ليس حوله أحد، هل نقول: هي لك أو ألخيك أو للذئب
تؤخذ وتعرف سنة، فنحتاج في مثل هذا إلى قياس الشبه، فنلحق البقرة بأقرب  ؟أو نلحقها باألموال األخرى 

أو مثل اإلبل تمتنع بقرونها، وبطنها يحتمل  ؟بها، هل هي مثل الغنم ل تمتنع من صغار السباع األموال شبهاا 
فهي مترددة بين  ؟ل تصبر صبر اإلبل في األصل مثل الغنم :نقولأو  ؟من الماء أكثر مما تحتمله الغنم

 أصلين، بين اإلبل وبين الغنم.
 طالب:.......

والبقرة عن سبعة، يعني لو نظرنا  ،إيه، لكنها في الغزو تختلف عنها، في المغانم قسم المغانم اإلبل عن عشرة
، حتى صبرها وتمتنع من السباع؟ ليست مثلها، أبداا  اإلبل ترد الماء وتأكل الشجر، هي مثلهل إلى واقع البقر 

 ؟هي أقوى من الغنم :أو نقول ؟عن األكل والشرب ليست كاإلبل، فهل تأخذ حكم الغنم، لك أو ألخيك أو للذئب
 ؟ليست مثل الغنم، فإذن يكون حكمها حكم األموال األخرى 



انت في مكان فيه ماء وفيه سباع، هي إذا ك طالب: هي مترددة بين أصلين فتكون أقرب إلى األصل، مثلا 
ذا كانت ليس فيه سباع.... العكس.  ..تستطيع أن تدافع عن نفسها في السباع.... فتأخذ حكم اإلبل، وا 

 .أو يغلب على الظن أنها تتلف فتأخذ حكم الغنم ،يعني يغلب على الظن أنها تبقى، فتأخذ حكم اإلبل
 ....فيه سباع طالب: حتى اإلبل يا شيخ إذا كانت في مكان

 لكن المسألة مسألة حكم أغلبي، وهذا نص من الشارع.
 .....طالب: التفريق ما

ل التفريق عند أهل العلم معروف في مسألة المتناع من صغار السباع معتمد عندهم، وجعلوا الدليل عليه 
 اإلبل.

 طالب: بالنسبة للبقر ما ينطبق عليه.
 :أو نقول ؟، فهل هي أشبه بالغنم أو أشبه باإلبلفتلحق بأقربهما شبهاا على كل حال هي مترددة بين األصلين، 

والضعف والقوة على  ،وفيها من القوة ما يلحقها باإلبل يعني فيها من الضعف ما يلحقها بالغنم، ؟على حد سواء
ا مال، ولول حد سواء، فيستمر اإلشكال، يعني لول أن النص جاء في الغنم لصارت مثل الدراهم والدنانير؛ ألنه

ألنها مال، فاإلبل والغنم أخرجها النص فتبقى البقر  ؛لقلنا: إنها مثل الدراهم والدنانيرأن النص جاء في اإلبل 
 على األصل.

 .....طالب: الصقور
أو  ،ل، إذا استرسلنا في الطيور فالطيور التي في البيوت، نعم، تطير من هذا البيت وتنتقل إلى البيت اآلخر

  ب غيرها.ذبعد أنواع من الحمام تج و الثالث أو إلى حي آخر، فيهالثاني أ
 ؟ إيش يقول أبو عبد هللا

  أصحاب الخبرة يحرصون على الجذاب. نعم
 طالب:.......

وهذا جذب، يسمونه جذب، وأنا ذهبت ذاب من هذا، كان موجود ومستفيض عند الناس، هذا ج لكن أدركت شيئاا 
  ."حمام جذب فهو موجود عندنا من ضاع له" ببخاخ على الجدارالن مكتوب إلى بلد من البلدان فوجدت إع

 طالب:.......
ل جذب، يعني مجذوب، والجذاب صيغة فاعل، ل هذه تدخل دخول واضح فيما نحن فيه، دخولها واضح، يعني 

 ؟طارت الحمامة ووقعت على الجيران أو غيرهم، نعم
 طالب: لقت حب زين وقعدت فين تروح؟

  فتبقى. يضعون لها ماء بسكر ياناا ل أح
من "بخاخ وكاتب بخط كبير بعلى كل حال مثل هذه تعرف بطريقة هذا الشخص، لكنها بطريقة مشوهة للجدار، 

ل  ،وتعبيرهم، فهذا يحتاج إليه مثل هذا التعريف " حتى بطريقتهمضاع له حمام فهو لدينا، الجذب موجود عندنا
 إلى القاعدة العامة في األموال. تعاد ،مثل اإلبل أو مثل.. إن الحمام مثل الغنم أو :نقول

 طالب:.......



 ؟وعليها ما يدل على صاحبها
 ..رموز.... مهاجرة فوجودها. ،ل ،طالب: ل

 إيه لمالك أو ليست لمالك؟
 طالب:.......

 لقيت شيء؟ إن  بحث في وقتعلى كل حال ت  
 طالب:.......

 . ي..هعند الناس، أما مسألة الصقور ف ر هذال، اللي يكثر مسألة الحمام كثي
 والذي يليه. -إن شاء هللا-الضوال يمدينا 

أن ثابت بن الضحاك "أحد الفقهاء السبعة  "عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار": -رحمه هللا-مالك قال 
ما دام  "خطاب فأمره أن يعرفهثم ذكره لعمر بن ال" األصل أن يتركه "هلقالحرة فعب األنصاري أخبره أنه وجد بعيراا 

ل األصل أن يتركهعقله وتصرف فيه يتحمل التبعة يعني ثالث مرات في  "فأمره عمر أن يعرفه ثلث مرات" ، وا 
يعني  "فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي" فعرفه ؟ثم بعد ذلك يتصرف فيه قطأو ثالث مرات ف ،اليوم

عرفها، فقال: هي تشغلني  دوامه أو في دكانه، ثم وجد لقطة فقيل له:ذاهب إلى عمله في  افترضنا شخص مثالا 
ألن األصل فيه أنه ل يلتقط، لكن لو وجد مبلغ من المال وأخذه،  "فقال له عمر: أرسله حيث وجدته" عن عملي

و أ ؟فقيل له: عرفه، في كل يوم تأتي إلى هذا المكان وتعرف، قال: هذا يشق علي، هل نقول: ضعه في مكانه
  .نقول: ل بد أن تعرفه؟ ألن األصل في اإلبل أنها ترسل، تترك

، لكن وبعدين عقله في مكانه، بحيث لو جاء صاحبه وجده، أما بالنسبة هفقال له عمر لما اعتذر قال: اترك
أن  للمال الذي أخذه الملتقط، وجد كيس فيه نقود، فذهب فيه إلى بيته باعتبار أنه يتملكه، فقيل له: ل، ل بد

كره أرجعه، نقول: ل، يلزمك تعرفه لمدة سنة، قال: ل، ما لي وله أرجعه، لكن المكان بعيد، اليوم ما يمدينا ب
 بأخذه. يلزمك أن تعرفه ما دام أخذته، أما لو تركته فال أحد يلزمك ،ما دام أخذت تعرف

إلى وهو مسند ظهره  سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وحدثني مالك عن يحيى بن"
  .الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال"

، فهذا يدل على التحذير من أخذ الضالة ل سيما -عليه الصالة والسالم-والحديث صحيح مرفوع إلى النبي 
 لما قيل عنها. -عليه الصالة والسالم-اإلبل، التي غضب النبي 

 طالب:.......
 مثل هذه تودع في بيت المال.

 ....طالب: األراضي
على كل حال إذا كان الموهوب يعرف أنها ملك ألناس خاص، ملك خاص ل يجوز له تملكها، ول يجوز للواهب 

 أن يهبها، أن يقطعها.
 طالب:.......

 ألناس خاصين. مملوكاا  أعرف الدولة ل يجوز لها أن تقطع شيئاا 



 طالب:.......
 المقصود أنه يكتب عليها أن هذه.... 

 طالب:.......
 ؟يدريهم أنها مملوكة إيش

 طالب:.... تكون مملوكة.
 إيه هذا يروح إلى المحكمة ويدبر نفسه.

 طالب: وضاعت أوراقه.
 إيه يروح المحكمة.

 طالب: بس فيه ناس تلتقط من هذا.
 كلها عند المحكمة. حكاموحجج الست ،قضائية المسألة، إخراج الصكوك هذه عند المحكمة،

 "مؤبلة بن عمر الخطاب إبلا ول: كانت ضوال اإلبل في زمن عمر ابن شهاب يقوحدثني مالك أنه سمع " قال:
 ، ثم بعد ذلك انفلتت منه وضلتنيةعليها الوسم، لكن إذا اشتراها للقوفي الغالب أن  ،يعني مقتناة ألناس معروفة

يعني ينزو  "تنتاجمؤبلة  إبلا "القبيلة  قبل أن يسمها، أو وسمها بوسم قبيلة فادعاها أكثر من واحد من هذه
  ، فيحصل منها النتاج.بعضها على بعض

وكثرت المخالفة من الناس لما  "حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان" تترك، للنهي عن التقاطها "ل يمسها أحد"
كما  "فصاروا يلتقطون أمر عثمان بتعريفها" عن عمد أو جهلإما مخالفة  ،صاروا يلتقطون ف ،طال بهم العهد

م يعرف، ولو تركها ما أمر ثابت بن الضحاك أن يعرفها، ما دام التقطها يلتزم بالالز  -رضي هللا عنه-أمر عمر 
  بأخذها.

، لكن هناك قضايا أحد في زمن عمر ل يمسها "حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع"
ل العهد بالناس، وجهل الناس الحكم، فردية مثل قضية ثابت عقلها، فقال له: عرفها، في زمان عثمان فطا

، فأمر عاملهم معاملة سائر األموال -رضي هللا عنه-وبعضهم يتعمد مخالفة للتساهل، المقصود أن عثمان 
 ."فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها" بتعريفها ثم تباع

 طالب: كان يعمل....
 من؟

 طالب: عثمان.
 -وأرضاه رضي هللا عنه-أخذها منهم  ،يفها، أو أخذها منهمفأمرهم بتعر  ،أن الناس التقطوهال،  مقتضى النص

 ثم بعد ذلك جعل من يعرفها.
 ل أكمل؟ا  طالب: أبلغ يا شيخ و 

 ...بلغ. ،بلغ


